PlanetPress Connect
®

Kategoria

Charakterystyka
–– Szablony
–– Zadanie robocze
–– Automatyczna konfiguracja i wykończenie

Automatyzacja
druku

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI
I RENTOWNOŚĆ
Rutynowe zadania, jeśli są przetwarzane „tak jak zawsze” i dystrybuowane ręcznie, są przeważnie czasochłonne
i podatne na błędy, co może łatwo spowodować kosztowne błędy w druku. I to pomimo faktu, że komunikacja
z klientami w dzisiejszych czasach powinna: uwzględniać preferencje klienta, skupiać się na istotnych informacjach
i automatycznie tworzyć wyraźnie ukierunkowane komunikaty, redukując pracę ręczną i eliminując błędy ludzkie –
można to osiągnąć dzięki skutecznej automatyzacji druku.
PlanetPress® Connect jest doskonałym narzędziem do
automatyzacji druku w każdym korporacyjnym środowisku
zarządzającym dystrybucją komunikacji biznesowej
i dokumentów. Dzięki gamie narzędzi dostosowanych do
indywidualnych wymagań, PlanetPress® Connect pozwala
użytkownikom tworzyć spersonalizowane, bezpośrednie
listy, faktury, kampanie e-mailowe, informacje na urządzenia
mobilne oraz wersjonowane broszury, które z pewnością
przykują uwagę czytelnika i przekażą istotne informacje.
Aplikacja ta jest zatem idealna dla średnich przedsiębiorstw,
które chcą zacząć produkować dane cyfrowe, ale nie mogą
sobie pozwolić na wprowadzanie kosztownych zmian
w istniejących systemach lub specjalne oprogramowanie.

Użytkownicy mogą dokonywać wyboru w zależności
od tego, czy drukowanie dotyczy głównie – urządzeń
drukujących oraz istniejących dokumentów, a nie danych
do druku, czy też większe zadania drukowania muszą być
wykonywane szybko, z różnymi opcjami dostosowywania
i wykańczania. Ponadto, PlanetPress® Connect umożliwia
pełną kontrolę nad funkcjami druku i przetwarzania arkuszy
PlanetPress® Connect jest idealny dla użytkowników
działających w środowisku druku komercyjnego i umożliwia
nakładanie danych na projekty klientów oraz obsługuje
ustawienia specyficzne dla danego urządzenia, takie
jak dotyczące , wykańczania (podzestaw), skryptów
(tj. numerowanie) oraz dynamicznej impozycji.
PlanetPress® Connect, jako niezastąpione narzędzie
do automatyzacji druku, oferuje wszechstronne funkcje
dla szablonów i ułatwia automatyczną konfigurację oraz
wykańczanie w linii produkcyjnej.

DANE TECHNICZNE PlanetPress® Connect

GŁÓWNE FUNKCJE
Wzory
–– Drag and drop (przeciągnij i upuść): Dane mogą być
pobierane z dowolnego źródła za pomocą prostego
przeciągania i upuszczania w celu utworzenia jednolitego
zestawu danych.
–– Konfiguracje danych: Konfiguracje danych można
zapisać i w razie potrzeby można je wykorzystać
ponownie.
–– Wydajne mapowanie danych: Ta czynność
wykonywana jest tylko raz w trakcie konfiguracji,
a następnie mapowane dane są dostępne na żądanie
przez cały czas. Projektowanie i ekstrakcja danych
są odrębnymi etapami w procesie, każdy etap jest
wykonywany przez osobę najlepiej wykwalifikowaną do
konkretnej pracy.

Automatyczna konfiguracja i wykończenie
–– Pełna kontrola nad funkcjami druku i przetwarzania
papieru: PlanetPress® Connect jest idealny dla
użytkowników działających w środowisku druku
komercyjnego i umożliwia nakładanie danych na projekty
klientów oraz obsługuje ustawienia specyficzne dla
danego urządzenia, takie jak dotyczące wykańczania
(podzestaw), skryptów (tj. numerowanie) oraz
dynamicznej impozycji
–– Automatyczna dystrybucja: PlanetPress® Connect
umożliwia wielokanałową komunikację biznesową,
przygotowanie korespondencji, tworzenie dokumentów
transakcyjnych i wyjściowych, automatyczną
archiwizację i optymalizację dokumentów.

DANE TECHNICZNE PlanetPress® Connect

PRZEPŁYW PRACY
WPROWADZANIE INFORMACJI

ODTWARZANIE KOMUNIKACJI

Baza danych

DYSTRYBUCJA

@

Maper danych
Interpretacja
danych
źródłowych

PlanetPress®
Connect

INTERAKCJA

@
DANE

System

PDF

PlanetPress® następnie drukuje
dokumenty. Na tym etapie wszystko
może zostać zautomatyzowane.

Dane i dokumenty są wysyłane
do PlanetPress® Connect z systemu
bądź serwera, takich jak systemy
finansowe lub ERP, w dowolnym
formacie.

PlanetPress® Connect przetwarza
informacje i wykorzystuje istniejące
dane i zasoby w celu stworzenia
spersonalizowanej treści do druku,
e-maila bądź sieci.

– Automatyczny
– W oparciu o zasady
– Działa w tle

Udoskonal istniejące układy za pomocą:
–
–
–
–
–
–
–

Kolorów
Kodów kreskowych
Kontroli inserterów
Łamania stron
Złożonych tabel
Dynamicznych grafik
Zawijania tekstu

Po otrzymaniu komunikacji, odbiorcy
mogą podjąć działania.

Wszystko automatycznie w oparciu
o scenariusz biznesowy:
–
–
–
–
–
–

Rozdzielaj, łącz i sortuj pliki
Archiwizuj
Drukuj
Wysyłaj e-maile
Wysyłaj wiadomości tekstowe
Obsługuj strony internetowe i treści
internetowe

–
–
–
–

Odpowiedz na e-mail
Wypełnij formularz internetowy
Złóż zamówienie
Zapłać fakturę

PlanetPress® Connect odbiera te
informacje i podejmuje odpowiednie
działania w oparciu o zasady
ustanowione, aby użytkownik
zainicjował dalsze procesy.

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE aplikacji PlanetPress®
Connect Designer 1.0.0

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE
System plików

NTFS (FAT32 nie jest obsługiwany)

Systemy operacyjne

Pamięć

8GB (zalecane 10GB)

Pojemność dysku twardego

Minimum 10GB

Oprogramowanie
Wymagania wstępne

Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable
Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1
redistributable package MFC Security Update (x86)

Microsoft Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Microsoft Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Microsoft Windows Vista (64)
Microsoft Windows 7 (64)
Microsoft Windows 8.1 (64)
(Windows XP, Windows 2003 i starsze wersje systemu
Windows nie są obsługiwane)
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